SPORT EXTRA
Sport Extra kiegészítônket minden olyan utazónak ajánljuk, aki szereti aktívan, különleges sporttevékenységekkel eltölteni külföldi tartózkodását, vagy olyan sporttevékenységet is folytat az utazása során, amelyben versenyzô sportolónak minôsül. A kiegészítô biztosítás
Klasszikus és Repülôs utasbiztosítási termékekhez köthetô, max. 80 éves korig, 50% pótdíj ellenében.

A földrajzi Európa területén – a Szovjetunió utódállamainak kivételével – a következô extrém sportokra érvényes:
• sziklamászás, hegymászás, mesterséges falmászás, rafting, hótalpas túrázás, vadvízi evezés, canyoning, hydrospeed, mountain-bike
(kivéve downhill), triál- és BMX-kerékpár használata,

A Földközi-tenger teljes területén érvényes:
• vitorlázás (kivéve szólóvitorlázás),

A szerzôdés területi hatályán belül bárhol érvényes:
• búvárkodás légzôkészülékkel vagy anélkül 40 méteres vízmélységig, jetski, vízisí, wakeboard használata, motorcsónakkal vontatott
ejtôernyô (parasailing), motorcsónakkal vontatott ”banán” és gumitömlô, vadászat, zip-line, quad-dal (három- vagy négykerekû motor)
és terepjáróval történô túrázás vagy gokartozás kizárólag turista illetve hobby célú, nem versenyszerû – szolgáltatói szerzôdés alapján
igénybevetett, díjköteles – szervezett programok keretében a szervezô cég tulajdonában lévô jármûvekkel, vitorlázás - szólóvitorlázás
kivételével - legfeljebb a parttól számított 20 tengeri mérföld távolságig lovaglás és fogathajtás, téli sportok (fun parkban is), jégkorong,
karate, cselgáncs (judo), birkózás, kempo, taekwondo, capoeira, kendo, aikido, valamint a parttól legfeljebb 1 km-es távolságig a következô
sportok: kitesurf, surf, windsurf, tengeri kajak és flyboard, terepfutás (Spartan race), országúti kerékpározás illetve motorozás közúton
3.500 méter tengerszint feletti magasság fölött, valamint - kizárólag az adott sportágban igazolt sportolók esetén - szakszövetség vagy
egyesület által szervezett edzés vagy verseny keretein belül végzett sporttevékenységre: vívás (kard, tôr, párbajtôr szakágakban) és
mûugrás

Az OEP által nem fedezett sportágak esetén a külföldi sürgôsségi ellátás magyarországi folytatására is fedezetet
nyújt:
• vizisízés, jet-ski, vadvízi evezés és rafting, hegy- és sziklamászás az V. foktól, falmászás, félkezes és nyílttengeri vitorlázás, búvárkodás
légzôkészülékkel 40 méteres vízmélységig
A kockázatviselés versenyszerû sporttevékenységre is kiterjed (kivéve a quaddal és terepjáróval túrázásra, a gokartozásra és a Sport Extra
sportok között nem szereplô extrém sportokra vonatkozóan).
Versenyzô sportolóként végzett sporttevékenységre a Biztosító kockázatviselése kizárólag Sport Extra pótdíj megfizetése esetén terjed ki!

